Darba grupas sanāksmes protokols atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 2016.gada 14.aprīļa rīkojumam Nr. 1-2/119 „Par iepirkumu
pirmspārbaužu veikšanas, konstatēto problēmu risināšanas un pirmspārbaužu veikšanas metodikas aktualizēšanas darba grupu”
02.06.2016.
Nr.17
Sniegtā informācija/ jautājumi tiek saskaņoti rakstiskās procedūras veidā.
Sanāksmes mērķis: izskatīt ES fondu atbildīgo un sadarbības iestāžu, kā arī programmas apsaimniekotāju un aģentūru iesūtītos jautājumus par
Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu
veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām, Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā, kā arī citus ar publiskajiem iepirkumiem saistītus
jautājumus.
Protokolu sagatavoja IUB Kontroles departaments.
Nr.
1.

Jautājums/ informācija (IUB)

IUB skaidrojums

Informācija par aktuālajiem grozījumiem Publisko iepirkumu
likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu Publisko iepirkumu likumā veikti vairāki grozījumi:
likumā, kas stājās spēkā šā gada 20.maijā (likumu grozījumi
pieņemti šā gada 12.maijā), kas daļēji pārņem direktīvās 1.izmainīts likuma 2.pielikumā esošo pakalpojumu saraksts, kuriem piemēro
2014/24/ES un 2014/25/ES noteiktās prasības.
atvieglotāku iepirkuma veikšanas kārtību (izvērstu sarakstu (PDF) skat. IUB
mājaslapā http://iub.gov.lv/sites/default/files/upload/CPV-2016_0419.pdf);
2.veiktas izmaiņas PIL 23.pantā, nosakot vairākus gadījumus, kad uzskatāms, ka
iepirkumu komisijas loceklis ir saistīts ar piegādātāju;
3.veiktas izmaiņas PIL 39.¹ pantā uzskaitītajos izslēgšanas gadījumos. Grozījumi
paredz, ka izslēgšanas nosacījumi pārbaudāmi uz piedāvājuma iesniegšanu un
lēmuma pieņemšanas dienu. Tāpat ir iekļauti vairāki jauni izslēgšanas nosacījumi,
piemēram, ja tiek konstatēts, ka iepirkuma komisijas loceklis ir saistīts ar

piegādātāju vai piegādātājs ir piedalījies kādā no iepriekšējiem secīgajiem
iepirkuma posmiem;
4.tāpat izmaiņas PIL 39.¹ pantā paredz jaunu kārtību, kā pārbaudāmi izslēgšanas
nosacījumi;
5.likums papildināts ar 39.³ pantu – uzticamības nodrošināšanai iesniegto
pierādījumu vērtēšana;
6.tāpat likums papildināts ar 44.¹ pantu par Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu.
Dokuments
pieejams
Eiropas
Komisijas
tīmekļa
vietnē
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) un word dokumenta formātā MS
Word
fails
(skat.
saiti
uz
šo
dokumentu
IUB
mājaslapā
http://www.iub.gov.lv/lv/node/585).
Līdzīgi grozījumi izdarīti arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā.
Minētais likums ir papildināts ar V¹ nodaļu, kas paredz iepirkumu komisijas
izveidošanu un nosaka tās darbības principus, kā arī likums ir papildināts ar 42.¹
pantu “Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana” un 45.¹ pantu
“Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments”, tāpat ir veiktas izmaiņas
likuma pielikumos un pārejas noteikumos.
2.

Kas jāņem vērā, veicot pirmspārbaudes
Lūgums pirmspārbaužu veicējus ņemt vērā iepriekš minētos grozījumus publisko
iepirkumu normatīvajos aktos.
IUB vērš pārbaudes veicēju uzmanību uz Publisko iepirkumu likuma pārejas
noteikumu 65. un 66.punktu, proti, attiecībā uz iepirkumiem, kas izsludināti pirms
šā gada 20.maija (kad stājās spēkā jaunie grozījumi), bet pēc šā gada 18.aprīļa
(ieskaitot), jāņem vērā jaunais regulējums attiecībā uz nodokļu nomaksas parāda
izmaiņām, apakšuzņēmēju un personu, uz kuru spējām balsta kvalifikāciju,
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nomaiņu, uzticamības pārbaudi, kā arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu, tomēr šis regulējums minētajā pārejas periodā ir attiecināms tikai uz
iepirkumiem virs noteiktajiem ES sliekšņiem (135 000 euro piegāžu un
pakalpojumu līgumiem; 5 225 000 euro būvdarbu līgumiem).
Līdzīgi pārejas noteikumi ir paredzēti arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumā.
Papildus IUB informē, ka darba grupas locekļiem ir nosūtīti saskaņošanai grozījumi
Pirmspārbaužu metodikās (gan sadarbības iestādei, gan programmas
apsaimniekotājiem un aģentūrām), kas tuvākajā laikā tiks apstiprinātas.
Pirmspārbaužu veicējiem pārbaudes procesā jāņem vērā šo aktualizēto metodiku
redakcijas (projekti) attiecībā uz iepirkumiem, kas izsludināti, sākot no šā gada
20.maija!
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